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Sayısı har yarde 5 Kuruş Onsaklzlncl yıl GÜNDELiK SIYAST GAZETE 

Bugün tek 
Kaygımız vatan 
Müdafaasıdır 

Cumhurreisimizin yıllık söylevile 
başlıyan derlenme ve toparlan
ma hızıyla uğraştığımız son iki 

hafta içinde dışarda, harb alanın
da çok ehemmiyetli de~şimler ol· 
du. Mısır önlerinde yenilen Rom
mel orduları , büyük kayıplara 

uğrayarak , şimdiye kadar hiç bir 
yerde tutunamadan Bingazi ve 
Trablusa doğru geriliyorlar. Bu 
Mihver bozgunuyla beraber , da
ha beklenmedik bir olguyla kar
şılaştık. Afrikanın şimaline , Fas 
ve Cezayir kıyılarına çıkan Ame
rika ve lngiliz orduları Tunusa da 
girmiş bulunuyorlar. Almanya ise, 
gelecek tehlikeleri önlemek için 
Fransadan Akdenize indi. Avru
pada , bitaraf memleketlerde de 
yeni bir korku ve telaş başgös 

terdi. 
Bütün dikkatimizi içerdeki İ$· 

)erimiz üzerine biriktirdiğimiz sı· 

ralara rasladıkları için bu dış ıne· 
seleleri düşünüp konuşmaya va
kit kalmadı. 

Gerçekte , milli hayata düzen 
vermek kararımııla , harbin yeni 
gidiş şekli arasında ilişkinlik yok 
değildir. Dışarısı gittikçe karıştığı. 
yangın boyuna genişlediği içindir 
ki içerde: gevşeyip çözülme ala
metlerine hükümet şiddetle karşı 

koymak zorunda kaldı. Harbin , 
Türkiyeye hiç bir zaman şimdiki 
kadar yakınlaşmadığını Millet Mec
lisindeki nutkunda söyleyen Milli 
Şefin , on gün geçmeden bu de
rece hak kazanacağını kimse kes 
tirmemişti. 

lçerde zayıf olmanın , dışar
dan gelecek salgına kapı açtığını 

bilen ve dışarda tehlikenin büyü
düğünü gören hükumet, lnönü'nün 
işaretiyle , Milli müdafaa tedbir· 
leri almaktadır. Zira , fiatleri dü
şürmek.• vurguncularla uğraşmak, 
yahut pirinç , yağ dağıtmak, Var· 
Jık vergisi koymak ... Bütün bu çe
şitli tedbirlerin tek vargısı , doğ
ı udan doğruya veya dolayısiyle 

Milli müdafaayı , kuvvetlendirmek
tir. Bu ,zamanda harbin aldığı ye
ni şekillere göre , vatan sınırla
rındaki siperlerle orduların ve si
liihların Milli müdafaa bakımından 
değeri ne.kadar büyükse , mem· 
leketin iç yapısındaki sağlamlığın, 
geçim kolaylığının yahut ahlak 
düşkünlüğünün fayda ve zararları 

o derece tesirlidir. 
Cef!>he ile gerisini hiç ayırd 

etmeyen, maddi varlıklar gibi 
ıuh kaynaklarına dayanan bu gün· 
1'ü edibine kadar> "harbde ordu
ların kuvveti yanında bütün mem· 
Jeket makinesinin iyi i~lemesi, ne 

ticarette, ne politikada hiç bir 
hırsın ve menfaatin bu zorluk
lardan istifadeye kalkışmaması, 

milletin: sabrını ve takatını sarsma· 
ması şarttır. Başka zamanlarda 
hiç bir hükumetin aldırış etmi · 
yeceği hareketler, bugün, bundan 
dolayı ağır suç sa yılıyor, hürriyet 
ve adalet anlamı yalnız bir taraflı 
oluyor. 

Bütün dünya gibi biz de öyle 
zamanlar yaşıyoruz ki, ölüm dirim 
boğuşmasında yarın ııağ kalmak 
kaygısı içinde, bir vatana bağlı 

olup da ahvalin a~rlığını duy -
mıyacak, her hangi bir şekilde 
fedekirlığa katlan mıyacak tek kişi 
bulunmamak gerektir. En tüyü· 

ğünden en küçüğüne, en zenginin· 
den en yoksuluna kadar, her işde 
ve her yerde, bugünkü görülme· 
mif harbin bütün vatandaşlara 

yüklediği ve belki daha da yük 
liyeceği Bdevler var. Herkes daha 
çok çalı~acak, daha çok verecek, 
daha ez yiyecektir. lşi, yeri, kud· 
reti ne olursa olsun, kendine dü
şen özveri payından sıyrılmak 
benceliğine düıenler, sızlanıp söy· 
lenenler büyük davaya hiyanet 
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BINGAZI TAMAMEN 

• • • 
T AHLIYE EDiLDi 
Sekizinci 

ilerlemeye 
ordu süratle 
devam ediyor 

Bir müttefik dafi bataryası 
Londra : 20 (Radyo) - Al- tankı imha 1 edilmiştir. Almanlar 

man ve:Italyanlar Bingaı.iyi tama· Bizertede': birkaç hafif tank çı · 
men tahliye etmişlerdir. karmağa muvaffak olmuşlardır . 

Kahire : 20 ( Radyo ) - Müt· Londra : 20 ( Royter ) -
tefikler Sirenaykada 120 iniş mey• Fransız umumi valisi ve komu· 
danını ele geçirmiştir . Bu mey- tanlar, Fas namına Amerika ile 
danlar Raba il(! .Moglli arasında· işbirliği vadetmişlerdir. Sultan da 
dır. Buralarda 55~ den fazla Mih- yardımını ''vadeylemiştir. 
ver uçağı cesetleri bulunmuştur , Rahat : 20 ( Radyo ) - Ge 

Mihverciler: Şimal Afrikada neral Jiro Şimali Afrikadaki Fran• 
ümitsiz gayretler sarfediyorlar • sız askeri kuvvetlerini teftişe de· 
Ve binbir zorluk içinde takviye vam etmektedir. 
alıyorlar. Berlin : 20 ( Radyo )- Ga· 

Rahat : 20 ( Radyo )- Ya· zeteler Ruzveltin Şimali Afrika 
pılao muharebelerde, 23JA1man IGerlal 2 ncl muta.da> 

Viliyet Nafiasının yol 
inşaat faaliyetleri 

Vilayete gelen çimentoların evvela Nafia 
işlerine tahsisi pek gereklidir 

1 

Dün aldığımız malumata göre, 

Macaristan t daki Adana - Kozan yolunuoun 9 -
23 kilometrelik kısım 94,000 kü-

Y ahudiler meselesi sur liraya ,eksiltmeye konacaktır. 
Budapeşte : 20 ( Radyo ) - Bu yolun biran evvel inşasına 

Hükümet,~18 - 45 yaş arasın gayret gösterilecektir • Diğer ta· 
daki Yahudilerin resmi makam raftan aldığımız malumata göre, 
lara müracaat etmelerini bildiril vilayetimize son günlerde gelen 
miştir. Büyük bir kısım Yahudi, çimentoların büyük bir kısmı şu· 
işçi taburlarına verilmektedir • raya buraya dağıblmış:tır . Hal · 

U .. YÜK J•LLET buki bu çimentoların , bilhassa 
B M vilayetteki kazalar arası yollarlD-

M E CL İSİ Mİ ZD E da, köprü ve tamirat ve İnŞaa 
Ankara : 20 ( a. a. ı) - Se . tında kullanılması daha yerinde 

ferberlikte ve fevkalade""ballerde olacaktır. 
askeri eşbasın~aileleriyle birlikte Geleu' her- parti çimentonun 
ikametlerinin memnu oHuğuna mülıim:bir kısmının~ evveli vila· 
dair layiha konuşulmuş ve kabul yetimiz Nafiası emrine rverilmesi 

_ed_i_lm_iş~ti~r_.:__ ______ ~~----~---e~n~is_a_b_e_tl_i_b_i_r_i~ş-o_l_a_ca_k_t_1r_·~~ .......................... 
• 
ltalganınteşebbüs 

saati gelmiştir ...................... 

• • • • • • • • • • : Ankara: 20 (Radyo:gozatesl)-: Bugün,Rôma radyo· : 

f sa : -"ltalya için teıebbiise geçmek saati gelmiıtir.,, f 
f Demiştir. Bundan baılra ltalyadtı bir tebliği nef'edile· f 
f rek yalan haberlere inanılmaması ve her hangi bir hare·: 
ı kete hazır bulunulması iıaret edilmiıtir. f 
........................................... 

ı ........................ ı 
ı : 
i Sovyetlerin i 
ı ı 

i büyük akım i 
i başlıyor ! ! 
ı ı 

i Elli tümenlik i 
i bir ordu kış f 
: hücumu için ı 
J harekete geçmek i 
ı Üzere bulunuyor ı 
Ankara: 20 (Radyo Gazetesl)
StaJingrada Almanlar küçük grup
larla taarruzlara devam etmek· 
tedir, Kar bütün şiddetlle yağ

maktadır. Cephenin hemen ber 
yerinde savaş durmuş haldedir . 
Sovyetlerin kış harbi için elli 
tümenlik bir ordu hazırladığı ve 
bunların bir kısmının cepheye 
silrüldütü bildirilmektedir. 

Moskova : 20 ( Radyo ) -
Sovyet kıtaları son 24 saat içinde 

kayda değer muvaffakıyetler elde 
etmişlerdir. Stalingradda Almao-

larıo kıı hazırlıkları baltalanmış 
ve birçok Mihver askeri C:Sldilrill-

müştür . 

Grozni yolunu tutan Mozdok ' 

bölgesinde Alman cenahlarına 

şiddetli darbeler indirilmiştir. Sta · 

lingradda sekiz Aluıan tankı tab· 

rip edilmiştir. 

İdam edilen casuslar 
Berlin : 20 ( Radyo )- Duj

da 15 kişi düımao besabıoa ca· 
susluk suçundan ölüme mahküm 
edilmiştir • 

Barselona gelen vapur 
Barseloo ! 20 ( Radyo ) -

On ton buğday ve 700 ton fa· 

sulya yüklü bir vapur Boenos 

Ayresten buraya gelmiştir. 

Umumi Meclis 
AzAları seçimi 

Ayın 25 inde Partide 
yoklama yapılacak 

Umumi Meclis azaları seçimi 
bu ayın yirmi beşinci günü ya
pılacaktır. O gün saat 10 da Par· 
ti salonunda yoklama yapılacak 
ve yine ayni gün , kararlaşacak 
saatta da Meclis azaları seçile· 
cektir. Bu iş için Parti Vilayet 
İdare Heyeti hazırhklarını tamam· 
lamış bulunmaktadır . 

Hatayda zelzele 
Antakya : 20 (Türksöı.ü Mu· 

habirindeo) - Bu sabah saat be· 

şi 10 dakika geçe şehrimizde ce· 

nuptan şimale do~ru beş saniye 

süren oldukça şiddetli bir yer ııar · 

sın tısı olmuştur. Hasar yoktur. 
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SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

Sayf; 5558 

AD ANA ve HA VALfSf UMUMi ACANTALIGI 
PEK YAKINDA AÇILIYOR. 

Aslold Cadde No. 69 Telefon : 112 

Amerikanın Uzak 
Şark/ aaligetleri 

Japonlar Buna'da geri sürülüyor 
Melburn : 20 ( Radyo ) -

Müttefik kara kuvvetleri Japon· 
ları Buna'da çevirmiştir • Bir Ja 

pon !kruvazörü ile bir destroyer 
batırllmış, diğer bir Japon harp 

gemisi de yaralanmıştır. Japonlar 
Buna'da feci bir tuzağa düşmüş 
bulunmaktadır. Japonlar bu kuv· 

vetleri deniz ve havadan himaye 

edip kurtarmak istemekte iseler 

de buna muvaffak olamamakta· 
dırlar • 

Salomon adalarında yeni ve 

Gn. Veygand 
ıevkif edildi 

Roma : 20 ( a . a. ) - Vey
gand tevkif edilmiş ve Almanya'
ya götürülmüştür. 

çelin muharebeler beklenmekte
dir. 

~~~------~----~~----------~ 

Petenin , Darlanın 
yeni beyanatları 

rBANSA NEBEYBiDOÖBU GiDiYOR ? 
Ankara : 20 (Radyo gazetesi) - Mareşal Petenin Lavala verditi 
geniş se/ahiget lıerltarafta yankılar uyandırmıştır . Amerika Hariciye 
nazırı Hull bugünkü demecinde , bu konuyu ele alarak : 

-·''Artık Laval her şeye hakim gösterilmiştir. isterse harp bile i 
lan edebilir !,, demiştir 

Macar radyosuna göre , lafJalin siyasetinin Fransa için en faydalı 
siyaset olduUunun Peten tarafından da kabul edilmiş bulundutunu son 
hadiseler göstermiştir. 

Di~er taraftan amiral Darlan Fransızlara hitap ede,.ek : - "Ma· 
reşal Petenin emirlerini gerine getir(!Jorum , mücadeleye devam ede· 
cetiz . ., demiştir: Halbuki ayni dakikada Mareşal Peten radyoda : 

-"Fransanın sevmedili , Fransaya ihanet etmiş insanların sözleri· 
ni katiyen dinlemeyiniz !,. 

Darlan ile Petenin bu beyanatları birbirine temamen z.ıddır. 

Almanlar l spanga 
ile· çok meşgul 

Alman Elçisinin Frankoyn ziyaretleri 
Ankara: 20 [Radyo Gazatesl)
lspanyada ilan edilen kısmi sefer
be rlilc üzerine mihver matbuatı 
ihtiyatlı bir lisan kullanmaktadır. 

Atlanta isimli bir Amerikan 
gazetesinin yazdığına göre, Fran
ko Hitlere yardım etmiyeceğini 

Ruzvelte verdiği cevapta ihsas 
etmiştir. 

Nevyork : 20 ( Radyo ) -
Madriddeki Alman bütük elçisi 
üç defa General Franlr:oyu ziya
ret etmiştir. Elçi Frankoyu , Vişi 
Fransasının işgalini bildirmek ve 
ispanyanın hareket hattını öğren 
mek için ziyaret eylemiştir. Fran
ko elçiye, eğer İspanyaya bir te
cavüz olursıı Mihverin yardımmı 
istiyeceğioi bildirmistir. 

Halkevinde resim, 
fotoğraf sergisi 

Halkevimizde bir resim ve fo · 
toğraf rergisi açılacaktır . 12 Bi
rincikanunda açılacak bu sergiye 
resim ve fotoğraf vereceklerin en 
geç 7 Kanunuevvele kadar bun· 
ları Halkevi bürosuna teslim et· 
meleri lazımdır. 

Çeltik kurutma 
makinelerine 

ihtiyaç var 
Çeltilc. kurutma makinelerinin 

luıumu her yılın barmanıoda ol-

duğu gibi bu yılda kendisini gös
termiş bulunma1'tadır. Haber al-

dığımıza göre çeltikçiler biçtikle
"1 ve harmanını yapıp ku rumaya 

bıraktıkları çeltikleri yağmurlar 

dolayısile kurutamamaktadırlar . 

Halbuki ellerinde bu maki· 
nelerden bir kaç tanesi bulunsay-

dı bu zahmet ve zararla karşı
laşılmamış olurlardı. 

Bu itibarla hiç değilse mu
şambalarla mahsulü yağmurlardan 
korumak icabetti~ine göre bu 
gibi tedbirlere bile müracaat et
m iyen çeltikçiler pek çoktur. 

Kendilerinden tedbirli olma
larını ve bu makinelerden birer 
tane olsun edinme çarelerine baş· 
vurmalarını diler ve tavsiye ede-
riz. 

C. Halk Partisi 
V illlget Kongresi 

Parti Müfettişimiz bugün Ankaradan geliyor 
Haber aldığımıza göre, Cümhuriyet Halk Partisi Seyhan bölgesi 

n.üfetti'i bugünkü Toros ekspresiyle Ankaradan şehrimize gelo:ıek
tedir . Diğer taraftan aldığımtz malümata nazaran 1 Parti Vilayet 
kongresi önümüzdeki ayın ilk haftası içinde yapılacaktır . Partide bu 
yoldaki hazırlıklar ilerlemektedir. 
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Duyduklarımız 

Kandan maden 
çıkarılacakmış 

1911 senesinde bir Alman alimi 
olan Vanadiom adındaki madenin · 
kanda mühim mikdarda bulundu
ğunu keşfetmişti. Vanadiom çeli
~e elastikiyet vermek için kulla· 
nılır ve çok kıymetlidir. Bu keşif 
üzerine birçok kimseler kandan 
maden çıkarmak için çalışmağa 

başlamışlardır. 
Fransız fen akademisi azasın

dan Gabıiel Bertrand son g.ınler-: 
de köpeklerle farelerin kanların

da , bilha!sa karaciğerlerinde çok 
miktarda \ı anadiom bulunduğunu 

iliin etmiştir Şimdi bu hayvanla 
rın kanlarından kıymetli madenin 
çıkarılmasına çalışılacaktır. 

Blngazl tamamen 
tabliye edildi 

(Başı 1 inci sa7/ada) 

Yahudilerine bazı imtiya:r.lar ver · 
diğini kaydetmekte ve Amerika 
ile lngilterenin menfaatleri için 
berşeyi yapacaldarını -r yazmakta· 

dır. 

Londra : 20 ( a. a. ) - Fas 
radyosu birinci o rdunun Tuousta 
Almanlara karşı hareketlerde bu 
lunduğunu ve on bir:Alman tan 
kının tahrip edildiğini :bildirmiş· 

fü, salahiyetli Londra mahfilleri 
bu haberi teyid ediyor 

Rahat : 20 ( a. a. )- 17 son 

teşrinde birinci ordunun kuvvetli 
devriyeleriJTunuıun şimali kıyı 

bölgesinde makineli Alman müf 
rueleriyle temasa geçmiştir. Düş
manın savaşa iştirak~[ eden 30 
tankından sekizi tahrip edilmiştir. 

Nev} ork : 20 (a .a.)- İngiliz 
uçakları :Alman hava kuvvetleri 
tarafından müttefiklerin Bizerte 
ve Tunusa ilerlemesine mani ol 
mak için yapılan gayretleri bal-

talıyor. İngiliz avcıları en az 5 mih
ver uçağı düşürmüştür. 

Vişi : 20 (a a.)- Tancadan 
gelen haber gn. A}ru Hoverin şi· 
mal Afrikada umumi seferberlık 

ilin etliğini:hildiriyor. 
Berlin : 20 (a.a.)- Ceuirden 

gelen \iC Tunus topraklarında sa· 
hil boyunca ilerle} en İngıliz bir . 

tikleri Tabarkdya vardı. 

$1~"4 
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartcıi - 21.1 t.1942 

7.30 Program ve memleket saal 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7 .55- s:ımı~ 
8.30 Müzik : Senfonik pr\>~'nı ' 

13.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

13 33 Müzik : Türkçe plaklar. 

13 45 
1 4 00 

14.30 

Ajans haberleri. 

Müzik : Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: ihun Künçer) 

Ankara sonbahar at ko· 
şularının tahminleri. 

14 40-
15 00 Temsil • Şu~patavhızın yap· 

tığını doğru bulu}Ormusu
nuz.'?. 

lS.30 

18.00 

18 03 

18.49 

R iyaseticumhur Fılaı monik 
orkestrası konserinin dev· 

let konservatuarı salonla-

rından naklen neşri-

Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

Müzik : Radyo Dans or -
kestrası. her telden prog 
rmı (Şef: Nihad Esengin). 
Rad)'o Çocuk kulübü. 

19.30 program Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 

19.45 Serbest on dakika. 

19.55 Müzik : Şarkı ve 1ürküler. 

20.15 Radyo Gazetesi. 

20.45 
21.00 

21.15 

Müıik : şarkılar. 
Konuşma (Kendimiıi tanı · 

yalım.) 

Müıik : Dinleyici i~tekleri. 

TORKSOlO 

.re ' ·HAB · RiLER 
-

Şehir Meclisinin 
dünkü toplantıs~ 

Varlık vergisi komisyonu için azalar seçildi 
Şehir Meclisi dün saat 10 da 1 

olağanüstü bir toplantı yapmış· ı •••••••••••••f 
tır. ~~ ~oplaı.tıda Meclis , ~arlık 1 f ŞEHl'Rll' ' f vergısını tarbedecek komısyon 1 f f 
için iki aza seçimiyle meşgul ol- 1 • ' • 
muştur. intihap edilen azalar Bay f Smırları bekleyen f 
Tevfik Kadri Ramazanoğl 11 ve f K~hramanlar için hazır f 
Bay Kemal Çeliktir • Ticartl ve f ladığm hediyeyi hemen f 
Ziraat Odası mümessilleri de ev f Adana Kızılayma tesllm f 
velce seçilmiş olduğundan bugün f et ! f 
yarın komisyonun ilk toplantısını ••••••••••~••• 
yapması muhtemeldir. 

Gelecek idhalat 
eşyaları 

Verilen malumata göre, Muh 
telıf memleketlere evvelce sipariş 

edilmiş çeşitli idlıalat mallarından 

pek çoğunun yola çıkarılmış oldu
ğu hakkında alalcalılara malumat 
gelmiştir. 

Bu mallar ara!lında külliyetli 
miklarda pamuklu ve yünlü 'men
sucat , deri ve boya ıııevcuddur. 

Bunlar da idhal edilir edilmez pi 
yasaya arzı için esaslı tedbirler 
alı'lmıştır.: Diğer taraftan uzun 
müddettenberi gümrüklerde bek
liyen malların süratle çekilmes"ni 
temin malcsadiyle ticaret müdür
lükleri bunların kimlere ait oldu

ğunu tesbite başlamıştır. 
Bu iş süratle bitirilerek alaka

lılara tebligat yapılacak ve bunu 
müteakip beş gün içinde çekil 
mezse Ticaret müdürlükleri mal
ları gümrüklerden çekip doğrudan 
doğruya piyasaya arzedecektir. 
Önümüzdeki a}' içinde idhalat 
eşyasrnın bazı çeş dleriııe intiıar 

edilmektedir. 

Bugün tek kaygımız 
vatan müdafaasıdır 

<B.ııslarah Birincide) 

edenlerdir . 
Demek istiyoruz ki, şeker fıa

tinden Varlık vergisine, bulgur 
dağıtımından geniş:politika hür · 
riyetine kadar herşey, başka za
manlarda ıu:bu:'görüşe, öteki be· 
riki mezhebe göre münakaşa 

Çeltikler de 
zarar var 

Dört beş ·rgündenberi yağ· 
makta olan yağmurlar Çeltik mah
sulüne olılukça önemli ıararlar 

yapmıştır: :Büyük:bir~kısmı lı<"nÜı 
tarlada ve biçilmemiş olan mah
sul, amele ve taşıt azlığı yüıün· 

den geç kalmıştır. 

Piyasada ferahlık 
lstanb• ıl : 20 (Türksözü: Mu -

habirinden). - ithalat eşyası yük
lü 500 kadar va{{onun ısüratle bo· 
şaltılması için Sirkeci - Reşadi
ye caddesi arasında demiryolu 
hattı yapıldığı ve vagonların gece 
buralara çekilerek boşaltılmasına 
başlandığı malumdur. 

Ôrendiğimize göre , bu va · 
gonların boşaltılması i~ine sürat· 
le devam edilmiş-ve vagonlar he

men hemen boşaltılmıştır. Böyle
lıklc , pek kısa 1amanda gümrük 
antrepoları na ve depolara 500 va C 
gon dolusu ithalat eşyası intikal 
etmiş bulunmaktadır. Son zaman
larda~ithalat ." piyasamızda görül
meğe başlayan ferahlık , böylelik- r: 

le büsbütün genişlemiş olacaktır . 

ithalat eşyası yüklü vagonların ih
racata tahsisi de alınan kararlar 
arasındadır. 

Seyhan kadastro 
Hakimliğinden 
Esas 943/347 

Davacı Mermerli mahallesin

den Arap kızı Melek vekili avu

kat Zekeriye Koçak tarafından 

müddeialeyhler Arap Hüseyin va · 

risleri aleyhine açtığı İ$1irak ha

lindeki mülkiyetin m~terek mül
kiyete kalbi hakkındaki da\.'asının 

duruşmasında Arap Hüseyın kızı 

Heybetiyenin aöresi meçhul bu
lunduğu an laşılma1Cl8 gazete He 

Ceyhanda varlık 
vergisi işleri 

Ceyhan : '20 (Türksözü muha 
birinden)- Ceyhanda Varlık sa· 
bibi kimseler~ Varlık vergisi ka
nunu mucibince varlık vergisi tarh 
ve tahakkuku yolunda alakadar
ların hayli m'şgul oldukları ve 
her türlü hazırlıkların başlad ıgı 

öğrenilmiştir . Diğer tarafdan, be
lediyece teşekkül ettirilen fiyat 
rnürakabe komisyonu da faaliye· 
te geçmış bulunrfo~undan gıda 

maddelerınden bulunan hı:ıvayici 

ıaruriyeye narh konmuş lur. Bu 
nar hdan faz.la} a mal satanlar 
şıdrletle takip edilmektedır. Her 
nevi gıda ve tüccari eşyRlara da 
eti~et konma'' mecburiyeti ihdas 
olunmuştur .- M.S · 

Müstahsile göz 
taşı temini 

Müstahsile tevzi olunmak üz· 
re hariçten gözlaşı ithal eylemesi 
için İzmir tarım satış kooperatif· 
leı i birliği emrine hir milyon li
ra\,'a karlar bir mütedavil sermaye 
tahsis olunmuştur, 

Halkevi Reisliğinden: 
Evimizde senelik resim ve 

fotoğraf sergisi 12/Birinci Ka

nun1942 Cumartesi günü saat 

(15) de açılacaktır. Es~rler en 

geç 7/Birinci Kanun/942 günü 

Halkevine teslim edilmiş ol

malıdır. Fazla malumat almak 

istiyenlerin evimiz bürosuna 

müracaat etmeleri ilan olunur. 
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ZA YI- Kadirli Küçük Çınar 
köyü ilkokulundan 1939 yılında 
aldığım diplomamı ka} bettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yok

tur. 
Kadirlinin Küçük çınar 
köyünden Davut oğlu 

Tevfik Sarıarslan. 

----,,.-----------------· 
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KiLO FIATI 
CiNSi En az l En çok 

K. s. LK. s. 
'' Akala ı 00 00 95,00 

Klevland Ç. 00,00 ' 
Klevland 1- 95,0ü ~50 
Klevland II - 65]°0 1375,00 
M. Parla~ı 72.00 74,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı ' 
Y. Çiğidi l-0-0,-00-
K. Çiğidi- --15,00 =-17,0Ö 
Susam 57,50 ,,_ -'---

Buğday yerli 72,00 72,50 
Arpa 0,00 0,00 

'Yulaf - 0,00 0,00 

edilmesi olagon,:ayrı ayrı işlerdir. 

Fakat"'bugün:bunları türlü iktisat 

prensiplerine, bir hkım hak ve 
adalet anlayışlarına göre ölrcek 
hüküm vermek en büyük yanlış 
ulur. Hükumet iktisadi kanun 
lara uyaqn, herkesin hoşuna gi
decek, ki nio ktoyfini bozmi· 
yac~, kar: rlar a~t'PAYor, gittıkçe 
yaklaş<tn:ealgın karşısında, içer
den za·yıflamış gibi görünen mil
lete cTehlikel> işareti veriyor. 
Kararlar, tedbirler, sertliklf'r te· 
ker tekt r, iktisadi veya idaıi, tam ı 

adalete uygun,. veya mutlak hak 
düşüncesine:aykırı görülebilır. Fa
kat.bunların hepsi bir arada tek 
hedef kollamaktadır: Vatan mü · 
dafaası ... Bir gün, gerekıree, onun 
uğruna can da verece~iz. 

ilan edilmek suretile celbine mah-1 
kemece karaı v~rildiğinden du - ~;;;;;;;;;;;;;;;;~~-~-~~·-;;;;~~~ 
ruşma günü olan 29-12-942 ta- : t, ~ıı:ı~ııı:ııııı:ııııııııı 

' Bunu böyle •ı bilmeli, buna 
inanmalıyız. O zaman," :katlandı
ğımı:ı ve başka'milletlere niıbetle 
henüz çok hafıf olan "ıkıntılar 
acı gelmez, yarını sar!ılmaz hir 

rihinde Se}'han kAciastro mahke- Nlbetçl eczane 
mesınde ya bizzat veya hir ve 

k il tarafından .{lcendisini temsil et· f UAT [CZAHAH[SI' 
tiımeııi , aksi takdirde hakkında (. 

duruşmanın gıyaben yapılacağı 

ilan olunur. 
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Necmeddin Sadak 

SATIUK ESKİ GAZETE 
İkiyüz kilo kadar satılık eski 

gazete vardır . Almak istiyenlerin 
" Yeıı iadana " matbaasına müra 
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ADANA O. O. Y. 6. iŞlETME ARTTIRMA, EKSİl TME 

KOMİSYON REiSliGiNDlN : 
M uhammen bedeli ( 19575) lira tutan muhtelif eb ·adda 135 

M/3 kereste şartnamesi veçhi'e 7 -12-942 Pazartesi gunu 

saat 16 da kapalı zarfla Adana 6. İşletme Müdürlüğü bina

sında eksiltmeye çıkarılacaktır. 
Bu işe girmek isti yenlerin 1468 lira 13 kuruş~ muvakkat 

teminat akçalariyle birlikte kanuni ikametgah vesikası , Tica· 

ret odası vesikası , nüfus tezkeresi ve 2490 numaralı kanunun 

emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif m~ktuplarını ayni 

gün eksiltme saatından bir saat evvel komisyon reisliğine ver-

meleri lazımdır. 
Bu eksiltmeye ait şartnameler Adana 6. işletme müdür lü-

ğünden tedarik ve gönderebilir. 
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